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PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lý do nghiên cứu đề tài luận án 
Từ khi thưc̣ hiêṇ công cuôc̣ đổi mới, kinh tế tư nhân ở nước ta ngày càng được 

khẳng định rõ vị trí và vai trò quan troṇg hơn trong nền kinh tế quốc dân.. Cương lĩnh của 
Đảng (bổ sung, phát triển 2011) đã khẳng định: Phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN với nhiều hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối, các thành 
phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh 
tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền 
tảng vững chắc của nền KTQD. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh 
tế. Điều 51 Hiến pháp (2013) cũng đã khẳng định: Các thành phần kinh tế đều là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế 
bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.” Nghi ̣ quyết Đaị hôị XII của Đảng tiếp 
tục khẳng định và đề cao vai trò của kinh tế tư nhân, xác định rõ: Kinh tế tư nhân là một 
động lực quan trọng của nền kinh tế [Văn kiện Đại hội XII, trang 103]. Đồng thờì, nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “ Hoàn thiện cơ chế chính 
sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và 
lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Thương mại là một 
ngành kinh tế, là khâu trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại nói chung và 
kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại nói riêng phải được phát triển nhanh và bền 
vững nhằm đóng góp ngày càng cao hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

Trong 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lươṇg lẫn chất lươṇg, đóng góp quan trọng vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hôị của Phú Thọ và cả nước. Cơ cấu kinh tế của Phú Thọ 
chuyển dịch theo hướng tı́ch cưc̣, cơ cấu kinh tế "Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp" đã 
hình thành rõ nét và thu được những kết quả hết sức ấn tượng. Tỷ trọng các ngành kinh tế 
trong GDP của tỉnh năm 2015 là: Thương mại- dịch vụ 43%, công nghiệp 38%, nông 
nghiệp là 19%; công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng nhanh. Hàng hóa của Phú Thọ đã được 
xuất khẩu tới 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình 
quân 22%/năm giai đoạn 2010-1015; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng trên 
20%/năm. Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng 
đóng vai trò quan trọng trong phát triển thương mại của tỉnh nói riêng và của cả nước nói 
chung. Kim ngạch xuất khẩu và tổng mức bán lẻ của thương mại tư nhân luôn tăng cao hơn 
mức bình quân chung của thương mại Phú Thọ và của cả nước, với tốc độ tăng trưởng XK 
của khu vực thương mại tư nhân đạt tới gần 25%/năm, kim ngạch NK tăng khoảng 
23%/năm (giai đoạn 2010-2015), tỷ trọng của thương mại tư nhân trong tổng mức bán lẻ 
hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh lên tới trên 86%/năm. 

Cùng với sư ̣phát triển kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị, công tác 
quản lý Nhà nước đối với khu vưc̣ kinh tế này cũng đươc̣ đổi mới ngày càng phù 
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hơp̣ hơn với yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, nếu đánh giá môṭ cách khách quan thı̀ 
công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 
mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn nhiều yếu kém, bất cập, vẫn chưa hoàn toàn thoát 
khỏi cơ chế và tư duy quản lý cũ. Cụ thể công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch 
và chính sách còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong 
lĩnh vực thương mại, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; công tác tổ chức 
thực thi chính sách còn hạn chế; công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều bất cập. 
Những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước đối với pháte trển kinh tế tư nhân 
trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm hạn chế sự phát triển của 
khu vực kinh tế này.  

 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cũng đã bước sang một trang 
mới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) vào năm 2007 và tham gia nhiều hiệp định FTA thế hệ mới, đòi hỏi công tác 
quản lý nhà nước phải đổi mới, phù hợp với cơ chế thị trường cũng như với luật pháp và 
thông lệ quốc tế. Hơn nữa, nền kinh tế thị trường của Việt Nam đã phát triển lên một mức 
cao hơn, do đó quản lý Nhà nước cũng phải thay đổi và đổi mới toàn diện.  

Thương mại là lĩnh vực tiên phong trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
trong đó các yêu cầu về cải cách và mở cửa thị trường đang đòi hỏi công tác quản lý 
Nhà nước phải đổi mới nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi của tăng trưởng và phát triển 
kinh tế. Hơn thế nữa, trong những năm qua, mặc dù kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 
thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh, song vẫn còn nhiều bất cập, 
yếu kém như năng lực cạnh tranh chưa cao, phát triển còn mang tính tự phát, manh 
mún, lạc hậu, mức độ vi phạm pháp luật còn cao… Do đó, đổi mới quản lý nhà 
nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại là vấn đề cấp bách 
và rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với tỉnh Phú Thọ cũng như cả 
nước. Đó là lý do chọn đề tài luận án tiến sĩ kinh tế với tên gọi: "Đổi mới quản lý 
nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ" làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. 

2. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án: 
Nghiên cứu đề tài luận án nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc điều 

chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến kinh tế tư nhân trong lĩnh 
vực thương mại, các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 
mại ở Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng. 

Ý nghĩa lý luận của đề tài luận án là góp phần làm sáng tỏ vai trò của kinh tế 
tư nhân và vấn đề quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 
thương mại trên địa bàn tỉnh gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế 

Ý nghĩa thực tiến của đề tài luận án là góp phần triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
một động lực quan trọng của phát triển kinh tế. 
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3. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án kết 

cấu gồm 4 chương, 11 tiết.   
- Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về vấn đề quản lý nhà nước đối với 

phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. 
- Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư 

nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh 
- Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong 

lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến 2015 
- Chương 4: Phương hướng và giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với phát 

triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian tới. 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI 
VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến quản lý nhà 
nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. 

1.1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đã công bố ở nước ngoài 
1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong quản lý sự 

phát triển kinh tế - thương mại. 
         Kinh tế – thương maị là môṭ chủ đề lớn nên đa ̃có rất nhiều công trı̀nh nghiên 
cứu ở nước ngoài liên quan đến vấn đề này, Các công trình nghiên cứu chủ yếu tiếp 
cận nội dung của phát triển thương mại. 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước đối 
với kinh tế tư nhân 

1.1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đã công bố ở trong nước 
1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu về kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước đối 

với kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở Việt Nam 
 Trong suốt quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh sự phát triển 
thương mại luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của 
các quốc gia. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, sự phát triển thương mại tư 
nhân là rất quan trọng đối với quá trình tăng trưởng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Do 
vậy có rất nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước đối với kinh tế 
tư nhân trong lĩnh vực thương mại…. 
 1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu về kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước đối với 
kinh tế tư nhân trên địa bàn một số tỉnh, thành phố. 

Ngoài ra, nhiều giáo trình giảng dạy kinh tế tại Đại học Kinh tế quốc dân…. 
1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chưa được các công trình đã công 

bố nghiên cứu giải quyết 
 Nhiều nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về quá trình 
phát triển của kinh tế - thương mại Việt Nam trong quá trình đổi mới, là những tài liệu 
tham khảo bổ ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu. 
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1.1.4 Những vấn đề trọng tâm Luận án sẽ nghiên cứu giải quyết 
Từ kết quả tổng quan các nghiên cứu trên, tác giả kế thừa các nội dung sau:  
Thứ nhất, nhận diện đúng bản chất khách quan tồn tại của kinh tế tư nhân, vai 

trò của nó tới tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. 
Thứ hai, đánh giá đúng vai trò quan trọng và sự cần thiết của đổi mới quản lý 

nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. 
Thứ ba, những vấn đề chung của quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư 

nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Thứ tư, làm cơ sở để phân tích nội dung quản lý nhà nước đối với phát triển 

kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Thứ năm, phân tích, đánh giá và định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 

thương mại nói chung và phát triển các thương nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.   
Qua tổng quan các công trình khoa học đã công bố, tác giả tiếp tục nghiên cứu 

để làm rõ những vấn đề còn chưa rõ và thiếu sau: 
         Vấn đề thứ nhất, làm rõ hơn một số cơ sở lý luận về đổi mới quản lý nhà nước đối 
với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.  
         Vấn đề thứ hai, phân tích làm rõ bản chất, nội dung của quản lý nhà nước đối 
với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.  
         Vấn đề thứ ba, nhận diện đầy đủ và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố khách 
quan, chủ quan tới đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong 
lĩnh vực thương mại. 
          Vấn đề thứ tư, đánh giá đúng thực trạng đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển 
kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ 2010 tới nay. 
           Vấn đề thứ năm, đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp đổi mới quản 
lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ thời gian tới. 
 1.2. Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của luận án 

Thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh 
tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh, những bài học kinh nghiệm; luận 
giải những cơ sở thực tiễn về quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong 
lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣để đưa ra được phương hướng và những 
giải pháp cụ thể nhằm đổi mới quản lý Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế tư nhân 
trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án  
* Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận 

và phân tích thực trạng, luận án đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp để 
hoàn thiện quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 
mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

* Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 
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- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh 
tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh 

- Phân tích, đánh giá một cách khoa học và khách quan về thực trạng quản lý Nhà 
nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ từ năm 2010 đến nay 

- Đề xuất một số quan điểm, phương hướng và các giải pháp đổi mới quản lý 
Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ thời gian tới.  

1.2.2. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 
* Đối tượng nghiên cứu đề tài luận án: 
Luận án tập trung vào đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước đối với 
phát triển kinh tế trong lĩnh vực thương mại theo chức năng và nhiệm vụ của một địa 
phương cụ thể - tỉnh Phú Thọ. Đổi mới  quản lý Nhà nước theo hướng nâng cao năng lực 
và hiệu lực quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 
mại của một địa phương. 

* Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài luận án: 
- Phạm vi về nội dung trọng tâm: 
- Phạm vi về không gian: Toàn tỉnh Phú Thọ 
- Phạm vi về thời gian: Đánh giá thực trạng từ 2010 – 2015 và giải pháp đến 

2020, tầm nhìn đến 2025. 
1.2.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 
Luận án nghiên cứu dưới góc độ vĩ mô, dưới nhiều phương diện quản lý nhà 

nước đối với phát triển tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp luâṇ duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử, đồng thời sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, thống kê 
so sánh, diễn giải, quy nạp, ngoại suy và điển hình hóa để xử lý các vấn đề lý luận và 
thực tiễn của luận án. 

CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
2.1 Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong 

lĩnh vực thương mại 
2.1.1 Khái quát về kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
2.1.1.1 Thương mại và lĩnh vực thương mại 
Theo nghĩa rộng: Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị 

trường. Thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là các hoạt động kinh tế 
nhằm mục đích sinh lời của các chủ thể kinh doanh trên thị trường.  
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* Theo Luật thương mại 2005 của Việt Nam, thương mại được đề cập trong 
luật này chính là hoạt động thương mại. Điều 3 Luật thương mại 2005 đã xác định: 
“Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích 
sinh lời khác”.  

Theo giáo trình “Kinh tế thương mại” của Đại học Kinh tế quốc dân, thương 
mại có thể phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau như sau: 

- Theo phạm vi hoạt động. 
- Theo tác động và tính chất của sản phẩm trong quá trình tái sản xuất xã hội. 
- Theo các khâu trong quá trình lưu thông. 
- Theo phương thức giao dịch. 
- Theo thành phần kinh tế. 
2.1.1.2  Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 

 Thứ nhất, chế độ sở hữu là khái niệm để chỉ hình thức xã hội của chiếm hữu 
của cải vật chất, được ghi trong luật pháp.  
 Thứ hai, chế độ sở hữu là khái niệm có nội hàm về quyền chiếm hữu, sử dụng 
những tư liệu sản xuất và quyền phân chia lợi ích tài sản được luật pháp thừa nhận.  

 “Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại là hoạt động sản xuất và kinh doanh 
của tư nhân trong lĩnh vực thương mại- được định danh là thương nhân – tổ chức kinh 
doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp thương mại (doanh nghiệp tư 
nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH và công ty hợp danh) dựa trên sở hữu tư nhân toàn 
bộ hoặc phần lớn các yếu tố sản xuất (hữu hình và vô hình).  

2.1.1.3  Đặc trưng của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
- Loại hình thương mại dựa trên sở hữu tư nhân nhỏ (các hộ cá thể, tiểu chủ 

kinh doanh thương mại)  
-  Loại hình thương mại dựa trên sở hữu tư bản tư nhân: 
Những đặc điểm có tính tích cực:   
Những đặc điểm có tính tiêu cực, hạn chế: 
2.1.1.4  Các hình thức tổ chức của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
* Phân loại theo mô hình kinh doanh: 
Phân loại theo mô hình kinh doanh của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 

mại gồm có: Hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty 
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh). 

*Phân theo phạm vi và tính chất hoạt động: 
Có thể phân biệt kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại qua các lĩnh vực 

sau: Kinh doanh nội địa, kinh doanh quốc tế, kết hợp kinh doanh nội địa và kinh 
doanh quốc tế. Kinh doanh bán buôn, bán lẻ và kết hợp giữa bán buôn với bán lẻ. 
Ngoài ra cũng có thể phân theo lĩnh vực kinh doanh như; kinh doanh hàng hóa, kinh 
doanh dịch vụ, quảng cáo và xúc tiến thương mại… 
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2.1.2 Quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 
thương mại 

2.1.2.1 Khái quát chung quản lý nhà nước về kinh tế 
GS Đỗ Hoàng Toàn cho rằng: “Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có 

tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có 
hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có để đạt 
được các mục tiêu phát triển kinh tế mà đất nước đặt ra”. 
 Chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế là những nhiệm vụ tổng quát mà Nhà 
nước phải thực hiện để phát huy vai trò và hiệu lực của mình. Có nhiều cách tiếp cận 
chức năng quản lý nhà nước và kinh tế như sau: 
 Cách tiếp cận theo các giai đoạn của quá trình quản lý. Theo cách này để quản 
lý nền kinh tế Nhà nước phải thực hiện 
 Nếu theo cách tiếp cận theo phương hướng tác động thì chức năng quản lý Nhà 
nước về kinh tế  
 Trong quản lý Nhà nước về kinh tế, Nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ 
cần thiết để thực hiện chức năng quản lý mình  

2.1.2.2  Khái niệm quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh 
vực thương mại 

Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại là sự gia tăng về số lượng, 
quy mô, chất lượng và hợp lý về cơ cấu của các chủ thể, phù hợp với đặc điểm và yêu 
cầu của thị trường hàng hóa và dịch vụ nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển được xác định trong một thời kỳ.        
Quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại là sự 
tác động có tổ chức bằng pháp luật, chủ thể quản lý được phân công và phân cấp giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

2.2. Vai trò, tính tất yếu và nội dung đổi mới quản lý nhà nước đối với phát 
triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh 

2.2.1 Vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 
thương mại  
 - Quản lý, điều tiết thị trường, thúc đẩy và tăng cường sức cạnh tranh của kinh 
tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại.  

- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh 
bạch và lành mạnh cho kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại phát triển. 
 - Khắc phục những thất bại của thị trường và cung cấp các dịch vụ công để tạo 
điều kiện cho kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại phát triển trong môi trường 
cạnh tranh lành mạnh. 

2.2.2.Tính tất yếu phải đổi mới quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế 
tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
           Thứ nhất, xuất phát từ những hạn chế yếu kém nội tại trong quản lý nhà nước 
về kinh tế nói chung và đối với thương mại tư nhân nói riêng. 

Hai là, xuất phát từ vai trò quan troṇg của kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ 
thương maị đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hôị  

Ba là, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
thông tin và truyền thông  
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Bốn là, bản thân kinh tế thị trường chứa đựng rất nhiều các khiếm khuyết mà 
chính phủ phải can thiệp để đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, minh 
bạch cũng như công bằng xã hội. 

Năm là, xuất phát từ đòi hỏi phải nâng cao năng lực và hiệu lực của quản lý 
Nhà nước.  

2.2.3 Nội dung của quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong 
lĩnh vực thương mại trên địa bàn Tỉnh. 
 2.2.3.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển. 

Nôị dung quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
trước hết thể hiện ở việc Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách tạo 
khung khổ pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của kinh tế tư nhân trong lĩnh 
vực thương mại.  

2.2.3.2 Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại 
và lưu thông hàng hóa trên địa bàn Tỉnh 
 2.2.3.3 Tổ chức triển khai các chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất 
khẩu hàng hóa 
 Thực hiện các cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển dịch vụ xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 
 Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong nước, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động 
của các văn phòng; chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn Tỉnh. 

2.2.3.4 Quản lý hành chính về hoạt động thương mại trên địa bàn Tỉnh. 
Để tạo lập môi trường cho hoạt động của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại, 

Nhà nước ban hành quy định về các vấn đề liên quan đến việc hình thành doanh nghiệp 
kinh doanh thương mại về quy trình, quy phạm hoạt động thương mại. Hoạt động đăng ký 
kinh doanh nhằm bảo đảm quyền kinh doanh thương mại hợp pháp cho mọi thương nhân 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật.  

2.2.3.5 Tổ chức và quản lý hoạt động xúc tiến thương mại 
Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại là một nội dung quan trọng trong quản lý 

nhà nước đối với hoạt động thương mại. Nội dung này nhấn mạnh tới việc quy định rõ 
trách nhiệm của tỉnh/thành phố và của doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, 
đưa ra các yêu cầu đối với cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại.  

2.2.3.6 Thanh, kiểm tra các hoạt động thương mại 
Thanh kiểm tra là một nội dung rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà 

nước đối với kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. Thông qua thanh, kiểm tra, 
giám sát quá trình thực thi các chính sách của Nhà nước trong hoạt động thương mại 
của thương nhân, Nhà nước có thể kịp thời định hướng và điều chỉnh để hoạt động 
của thương nhân đúng hướng, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích của 
thương nhân.  
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2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với phát triển 
kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn Tỉnh 

Quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
chịu sự tác động của nhiều nhân tố, có thể đề cập tới một số nhân tố khách quan và 
chủ quan  

2.3.1 Các nhân tố thuộc về quốc gia và quốc tế 
Một là, trình độ phát triển của nền kinh tế.  
Hai là, tư duy, nhận thức và quan điểm 
Ba là, mức độ hoàn thiện của hệ thống chính sách, pháp luật của nhà nươc đối 

với phát triển thương mại tư nhân. 
Bốn là, các cam kết quốc tế 
2.3.2 Các nhân tố thuộc về địa phương 
- Bộ máy tổ chức quản lý 
- Nhân lực và nguồn nhân lực 
- Thực trạng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
- Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và hàng hóa trên địa bàn 
- Kết cấu hạ tầng 
- Cơ sở vật chất kĩ thuật 
2.4 Kinh nghiệm của một số địa phương về quản lý nhà nước đối với 

thương mại tư nhân và bài học rút ra cho tỉnh Phú Thọ 
2.4.1 Kinh nghiệm quản lý thương mại tư nhân của tỉnh Vân Nam – Trung Quốc  
2.4.2 Kinh nghiệm quản lý thương mại tư nhân ở một số điạ phương trong nước 
* Kinh nghiệm của Thành phố Hà Nội 
- Thành phố đã tăng cường công tác xây dưṇg quy hoac̣h và thưc̣ hiêṇ nghiêm 

túc quy hoac̣h phát triển thương maị như quy hoac̣h maṇg lưới kinh doanh xăng dầu, 
maṇg lưới chơ,̣ maṇg lưới trung tâm thương maị, siêu thi…̣ 

- Tăng cường công tác xúc tiến thương maị, cung cấp thông tin thi ̣trường cho các 
doanh nghiêp̣ thương maị, trong đó có các doanh nghiêp̣ thương maị tư nhân.  

*Kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên 
Đặc biệt là Thái Nguyên rất coi trọng công tác quy hoạch phát triển mạng lưới 

thương mại như mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị; mạng lưới kinh 
doanh xăng dầu; chiến lược xuất nhập khẩu; đặc biệt là tỉnh rất coi trọng công tác hậu 
kiểm. Bên cạnh đó là tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động của các 
thương nhân trên địa bàn. 

 2.4.3 Bài học rút ra cho Phú Thọ từ kinh nghiệm quản lý thương mại tư 
nhân của một số địa phương ở trong và ngoài nước 

Một là, lựa chọn mô hình phát triển thương mại tư nhân phù hợp với tiềm năng 
và lợi thế của địa phương.  

Hai là, phát triển thương mại tư nhân gắn với phát triển du lịch và ngược lại 
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Ba là, kịp thời xây dựng chính sách và thực thi các giải pháp nhằm tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho việc thành lập, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực 
kinh tế tư nhân.  

Bốn là, hỗ trợ về nhiều mặt như hỗ trợ về vốn, đào tạo nhân lực, XTTM và 
cung cấp thông tin thị trường… 

Năm là, thành lập các hiệp hội như Hiệp hội doanh nghiệp thương mại tư nhân, hội 
kinh doanh cá thể, hội viên chủ yếu là chủ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể.   

Sáu là, tăng cường công tác thanh kiểm tra, nhất là hậu kiểm thì cần phải tăng 
cường công tác thanh, kiểm tra, đặc biệt là công đoạn hậu kiểm.  

Bảy là, coi troṇg công tác xây dưṇg quy hoac̣h và thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h phát 
triển thương maị.  

CHƯƠNG 3 
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ 
NHÂN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2015 
3.1 Khái quát thực trạng phát triển thương mại và kinh tế tư nhân trong 

lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣từ năm 2010  
3.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của Tỉnh Phú Thọ 
- Dân số:  
Dân số năm 2014 của Phú Thọ là 1.360.228 người, tốc độ tăng dân số bình 

quân năm thời kỳ 2010 -2014 là 0,91 %/năm.  
Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, có 277 đơn vị xã, phường, thị 

trấn, trong đó có 216/277 xã, thị trấn miền núi, dân cư tập trung đông nhất tại Thành 
phố Việt Trì với 1.722,6 người/km2 và thấp nhất ở huyện Tân Sơn với 113,1 
người/km2.  

- Lao động:  
 Số người trong độ tuổi lao động của tỉnh năm 2014 là 883,5 nghìn người 

chiếm 62% dân số toàn tỉnh. Tốc độ tăng giai đoạn 2010-2014 là 1%. 
- Về tăng trưởng kinh tế: 
Giai đoạn 2010- 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 

7,33%/năm, về quy mô tăng trưởng, giá trị tổng sản phẩm của tỉnh (tính theo giá so 
sánh năm 2010) đều tăng năm sau cao hơn năm trước 

- Về GDP trên đầu người  
Do sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, GDP bình quân đầu người của tỉnh Phú 

Thọ thời gian quan cũng tăng cao. GDP bình quân đầu người (theo giá so sánh 2010) 
tăng từ 14,38 triệu đồng năm 2010 lên 16,36 triệu đồng năm 2012, năm 2015 đạt 30 
triệu đồng.  

- Về cơ cấu kinh tế 
Cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2010- 2015 nhìn chung chuyển 
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dịch chậm. Số liệu trên cho thấy, tỷ trọng dịch vụ trong GDP của tỉnh gia tăng chậm, 
thậm chí giai đoạn từ năm 2011 -2013 còn giảm so với các năm trước đó. 

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 
Phú Thọ có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy.  

Hệ thống kết cấu hạ tầng khác như hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
thông tin liên lạc, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
có sự phát triển tương đối đồng bộ và toàn diện đã tạo nên các điều kiện cần thiết cho 
Phú Thọ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đặc điểm kinh tế- xã hội có thể thấy Phú Thọ có 
những thuận lợi và khó khăn sau:   

- Về thuận lợi: 
Với vị trí trung tâm vùng miền núi phía Bắc, cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô 

Hà Nội, là cầu nối vùng Tây Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và nằm ngay sát vùng 
Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc sẽ mang lại lợi thế phát triển thương mại của 
Phú Thọ. Nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ đang và sẽ là lợi thế chủ yếu đối với sự 
nghiệp phát triển kinh tế nói chung và các hoạt động thương mại nói riêng của Phú Thọ.  

- Về khó khăn: 
Xuất phát điểm về thương mại không cao; là tỉnh miền núi nghèo với 81,8% dân số 

là nông thôn, miền núi. Mức sống của người dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp 

so với mức chung của cả nước và của vùng, đặc biệt là người dân nông thôn, điều này sẽ 

ảnh hưởng đến sự gia tăng của cầu làm hạn chế phát triển các loại hình thương mại hiện 

đại.  Địa hình Phú Thọ, ngoài khu vực thành phố, thị xã và một số huyện trọng điểm khu 

vực dọc các tuyến quốc lộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường, còn lại 

phần lớn bị chia cắt, cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội yếu kém, dân cư thưa thớt, phân tán gây 

khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, đặc biệt là lưu thông, tiêu thụ hàng hóa. 

3.1.2 Khái quát về phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên 
địa bàn Tỉnh Phú Thọ. 

- Về số lượng cơ sở thương mại tư nhân 
Hoạt động kinh doanh của các hộ thương mại tư nhân phát triển với tốc độ 

nhanh. Năm 2010 số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh là 25.865 hộ thì đến năm 
2014 đạt 34.561 hộ, tốc độ tăng trên 10%/năm. Không chỉ tăng về số lượng mà quy 
mô và hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh cá thể cũng không ngừng tăng như quy 
mô về vốn, doanh thu, lợi nhuận...  

Số lượng doanh nghiệp kinh doanh thương mại tăng nhanh giai đoạn 2010- 
2014 từ 563 doanh nghiệp năm 2010 lên 1014 doanh nghiệp năm 2014, tỷ lệ tăng 
bình quân 20,2%/năm.  

Thương mại tư nhân của Phú Thọ phát triển nhanh và khá toàn diện, tiếp cận 
nhanh với cơ chế thị trường, nhiều mô hình tổ chức kinh doanh hiện đại như siêu thị, 
trung tâm thương mại và các cửa hàng, cửa hiệu tự chọn đã xuất hiện, văn minh 
thương mại ngày càng được phát triển, chủng loại hàng hoá đa dạng, phong phú có 
chất lượng cao. 
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- Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 
Trong giai đoạn 2010- 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã 
hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có xu hướng tăng, đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm là 
22,86%/năm, đạt 14.994,6 tỷ đồng vào năm 2012 và 18.887,5 tỷ đồng năm 2014, năm 
2015 đạt 20.789,0 tỷ đồng, tăng 9,83% so với năm 2014.  

Sự chuyển dịch về cơ cấu thành phần kinh tế trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đang diễn ra theo hướng: Tăng tỷ trọng khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước từ 89,21% năm 2010, lên 90,75% năm 2011, năm 2012 là 89,65% và lên 
91,7% năm 2014, năm 2015 là 91,96%. Khu vực kinh tế nhà nước từ 10,77% năm 2010 
xuống 10,34% năm 2012 và xuống còn 8,3% năm 2014. 
          Cùng với các thành phần kinh tế khác, hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân 
trong lĩnh vực thương mại góp phần cân đối cung cầu tiền - hàng, ổn định giá cả thị 
trường và cải thiện đời sống nhân dân.  

- Về giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của kinh tế tư nhân trong lĩnh vưc thương mại 
* Giá trị xuất khẩu.  
Giai đoạn 2010-2015 kim ngạch xuất của tỉnh Phú Thọ có bước phát triển khá, 

thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản... khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giữ vai trò chủ yếu và ngày 
càng quan trọng trong kết quả xuất khẩu của Phú Thọ chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo 
là thành phần kinh tế tư nhân. Như vậy, kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong 
tổng kim ngạch XK của tỉnh.  

*Giá trị nhập khẩu 
           Tổng kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2010- 2015 tăng bình quân 18,9%/năm. 
Năm 2010 giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 384,77 triệu USD thì đến năm 
2015 tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 847,3 triệu USD 

- Hoạt động xúc tiến thương mại. 
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đưa hình ảnh của tỉnh, tiềm năng xuất khẩu của các 

doanh nghiệp ra thị trường thế giới, một số hoạt động như tổ chức các đoàn đi khảo sát thị 
trường nước ngoài, tham gia các hoạt động thương mại trong và ngoài nước. 

- Về chất lượng tăng trưởng thương mại của thương mại tư nhân 
Chất lượng tăng trưởng thương mại nói chung và thương mại tư nhân nói riêng 

không cao thể hiện qua tiêu chí giá trị tăng thêm của ngành. Nếu tách ra theo thành phần 
kinh tế thì giá trị tăng thêm của thương mại tư nhân là thấp nhất, tiếp đến là thương mại 
Nhà nước và cuối cùng là thương mại của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Cơ cấu thương mại của tỉnh Phú Thọ  
Tỷ trọng giá trị hàng hóa bán lẻ qua các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại trong 

tổng doanh thu bán lẻ của toàn tỉnh ngày càng tăng. Theo báo cáo của Sở Công Thương 
Phú Thọ, năm 2012, doanh thu bán lẻ hàng hóa của tỉnh Phú Thọ. 

- Về phát triển hệ thống chợ 
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Tính đến hết năm 2014 trên địa bàn tỉnh có 213 chợ/277 xã, phường, thị trấn bình 
quân có 0,768 chợ/ xã, phường, thị trấn. 

- Về phát triển trung tâm thương mại, siêu thị  
Hiện toàn tỉnh có 1 trung tâm thương mại và 11 siêu thị (05 siêu thị chuyên 

doanh, 06 siêu thị tổng hợp) có quy mô tương đối lớn được phân bổ chủ yếu ở Thành 
phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ 

Các trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh đều do các cơ sở thương 
mại tư nhân đầu tư kinh doanh.  

- Thực trạng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ truyền thống 
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước tính có khoảng hơn 400 cửa hàng bán lẻ 

kinh doanh theo kiểu hộ kinh doanh cá thể. Hàng hóa kinh doanh của các cửa hàng này 
chủ yếu là hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu hàng ngày của dân cư. Tuy nhiên do hạn chế 
về mặt bằng kinh doanh cũng như khả năng tài chính nên hầu hết các cửa hàng này chỉ 
cung cấp một số ít về hàng hóa có giá trị không cao.  

-  Lao động của thương mại tư nhân tỉnh Phú Thọ  
Số lượng lao động ngành thương mại nhìn chung tăng trong giai đoạn 2010- 

2014, bình quân tăng 9,45%/năm. Trong đó kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại 
chiếm tỷ lệ trên 95% tổng số lao động trong ngành thương mại. 

Có thể nói, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn Phú Thọ đã có 
sự phát triển, đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, dịch vụ xã hội. Kinh tế 
tư nhân trong lĩnh vực thương mại tham gia sâu rộng vào thị trường quốc tế và ngày 
càng chiếm tỉ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh  

Tuy nhiên kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
còn một số hạn chế như sau: 

Một là, khả năng tài chính hạn chế, quy mô vốn của doanh nghiệp thương mại 
tư nhân, hộ kinh doanh rất nhỏ. 

Hai là, mạng lưới kinh doanh còn manh mún, phân tán và chỉ tập trung ở 
thành thị, những nơi có điều kiện kinh tế thuận lợi. 

Ba là, nguồn nhân lực của thương mại tư nhân còn hạn chế về trình độ tổ chức 
và nghiệp vụ kinh doanh. 

Bốn là, trình độ công nghệ và phương thức kinh doanh lạc hậu. 
Năm là, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại phát triển còn mang tính tự phát. 
Sáu là, mức độ liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp không cao. 
Bảy là, tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra khá phổ biến. 
Tám là, trình độ nhận thức, hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế. 
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thương mại của tỉnh Phú Thọ 

         3.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong 
lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

3.2.1 Thực trạng công tác xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch: 
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Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật 
của Đảng và Nhà nước, cụ thể là trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại 
2005, Luật Đầu tư và các văn bản pháp quy khác của Chính Phủ, tỉnh Phú Thọ đã có 
nhiều nỗ lực trong việc đưa ra các chính sách và chương trình trợ giúp các doanh 
nghiệp nói chung và doanh nghiệp thuộc KTTN 

Tuy nhiên, hệ thống chính sách vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như 
chính sách đảm bảo sự bình đẳng cho các chủ thể kinh tế thuộc các thành phần kinh 
tế trong lĩnh vực thương mại tiếp cận, sử dụng các nguồn lực kinh tế của đất nước 
như vốn, đất đai, và các tài sản khác theo luật định chưa thực sự công bằng, bình 
đẳng. Sử dụng các nguồn thông tin thị trường, cũng như hoạt động xúc tiến thương 
mại trên phạm vi quốc gia, quốc tế và có nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước các 
khoản phải trả khi sử dụng, khai thác các nguồn lực đó cũng còn những hạn chế nhất 
định. Trong công tác quy hoạch xây dựng còn thiếu tầm nhìn và chưa đáp ứng 
được mục tiêu ổn định lâu dài... 

3.2.2 Thực trạng tổ chức thực thi chiến lược, quy hoạch 
Trong những năm qua, Sở Công thương Phú Thọ cũng đã thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ được giao của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Phú Thọ điều hành hoạt 
động thương mại thông qua việc thực thi các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển thương mại. 

Tuy nhiên, trong công tác thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
thương mại cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập sau: 

- Sự phân vai trong tổ chức thực thi dựa trên chức năng của các ban, ngành nên 
không phát huy hiệu quả nhiều đối với quá trình tổ chức thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch. 

 - Trong tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại  chưa 
xác định đối tượng giám sát chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cũng như cách thức 
quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.  

- Chưa có sự chuẩn bị thỏa đáng về nguồn lực (vật chất, nhân lực, thời gian...) để 
thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại đã dẫn đến hạ tầng thương mại và 
nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển thương mại trong thời kỳ đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Tỉnh 

3.2.3 Thực trạng tổ chức triển khai các chương trình, đề án phát triển và đẩy 
mạnh xuất khẩu 

- Về thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử 
 Hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều thay đổi 
tích cực.  

 Mặc dù vậy, phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn 
còn tồn tại những hạn chế như sau: 

 Thứ nhất, nguồn nhân lực dành cho thương mại điển tử tại các doanh nghiệp còn 
hạn chế.. 

 Thứ hai, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng website nhưng vẫn chỉ dừng ở mức 
cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh… 
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Thứ ba, nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại, chưa chủ động tìm ra những giải 
pháp an ninh cho toàn mạng nói chung hay thương mại điện tử nói riêng. 

Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh 
nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử mặc dù được thường 
xuyên, nhưng nội dung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

- Về chương trình nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực 

Công tác nghiên cứu khoa học về thương mại đã đạt được những thành tựu 
đáng kể. Tuy nhiên, công tác đào taọ nhân lưc̣ cho kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ 
thương maị còn bôc̣ lô ̣những haṇ chế như số lươṇg chưa nhiều, nôị dung và phương 

pháp đào taọ chưa thưc̣ sư ̣hơp̣ lý, chưa đáp ứng với yêu cầu hôị nhâp̣ quốc tế của khu 
vưc̣ kinh tế. 

- Các chương trình đẩy mạnh xuất khẩu 

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự chuyển 
biến tích cực.  Mặc dù đạt được những kết quả khá tốt, song từ thực tế cho thấy, hoạt 
động xuất khẩu của tỉnh chưa có tính bền vững; các chương trình, đề án hỗ trợ xuất 

khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ và đủ mạnh để kích hoạt động xuất xuất.  

3.2.4 Thực trạng quản lý hành chính về hoạt động thương mại trên địa bàn Tỉnh 
Thời gian qua, công tác quản lý hành chính về hoạt động thương mại luôn được 

các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm. Như cấp phép cho các hoạt động thương mại, kiểm 
tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ 
tầng thương mại bán buôn, bán lẻ 

Thủ tục hành chính từ khi thực hiện Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ở 
khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Phú Thọ đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, thời 
gian thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn dài, như thủ tục để doanh nghiệp gia nhập 

thị trường vẫn còn cao hơn nhiều so với một số địa phương khác, việc hướng dẫn thực 
hiện các văn bản pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu tên doanh nghiệp, cung cấp thông tin, 
cấp giấy phép có điều kiện...  

3.2.5 Tổ chức và quản lý hoạt động xúc tiến thương mại 
Trong những năm qua, công tác XTTM và cung cấp thông thị thị trường cho các 

cơ sở tư nhân kinh doanh thương mại được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Hàng năm 

ngân sách của tỉnh dành công tác XTTM và cung cấp thông tin thị trường hàng tỷ 
đồng. Các chương trình XTTM ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu 
quả tương đối cao.  Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác XTTM và cung cấp thông tin thị 

trường còn không ít hạn chế, cụ thể như sau:  
Thứ nhất, về công tác dự báo và thông tin xúc tiến thương mại 

Thứ hai, về quản lý nhà nước đối với xúc tiến thương mại 
Thứ ba, chưa tạo được mối liên hệ tương hỗ giữa hoạt động xúc tiến thương 

mại với các hoạt động kinh tế khác 
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3.2.6 Thực trạng thanh tra, kiểm tra 
Công tác quản lý thị trường đã bám sát các chủ trương, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, chất lượng kiểm tra, kiểm soát ngày càng được nâng lên. Các ngành 
chức năng của tı̉nh đa ̃hướng dẫn và tổ chức thực thi pháp luật chính sách của nhà 
nước về thương mại. Tuy nhiên, hoạt động thanh, kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị 
trường của Phú Thọ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế hiện nay  

3.3 Đánh giá chung thực trạng đổi mới quản lý Nhà nước đối với phát 
triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn Tỉnh Phú thọ 

3.3.1 Thành tựu  
Một là, việc xây dựng và ban hành cơ chế, chı́nh sách pháp luật về thương mại tư 

nhân trên địa bàn ngày càng phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển. 
Hai là, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại đã 

được cải tiến và ngày càng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh và xu 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

Ba là, công tác khảo sát nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh được quan 
tâm và đạt được kết quả tích cực. 

Bốn là, công tác quản lý hành chính kinh doanh thương mại trên địa bàn Phú 
Thọ đã có những bước tiến đáng kể. 

Năm là, hoạt động xúc tiến thương mại bước đầu đã có tính chuyên nghiệp, 
mang lại kết quả khả quan  

Sáu là, công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật về thương 
mại trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. 

3.3.2 Hạn chế 
Một là, hệ thống chính sách, cơ chế quản lý chưa thưc̣ sư ̣phù hợp với sự phát 

triển thương mại tư nhân. 
Hai là, công tác quy hoạch, kế hoạch còn nhiều hạn chế, yếu kém.  
Ba là, công tác thực thi chiến lược, quy hoạch chưa thực sự hiệu quả. 
Bốn là, công tác tổ chức nghiên cứu thị trường được đầu tư nhưng hiệu quả 

chưa cao.  
Năm là, công tác XTTM và phát triển thương mại điện tử còn hạn chế       
Sáu là, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, đổi mới chậm. 
Bảy là, công tác quản lý hành chính các loại hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

còn không ít những khó khăn thách thức. 
Tám là, hoạt động kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường chưa đáp ứng yêu 

cầu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 
Ngoài ra là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức quản lý hoạt động thương 

mại trên địa bàn tỉnh chưa theo kịp thực tế, còn nhiều hạn chế, yếu kém… 
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3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 
3.3.3.1. Nguyên nhân thuộc về Nhà nước 
Một là, còn thiếu thống nhất trong nhận thức, quan điểm về vị trí, vai trò của kinh 

tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại. 
Hai là, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và giải pháp phát triển 

thương mại tư nhân nói riêng còn chậm đổi mới, thiếu  nhất quán và chưa phù hợp với 
các cam kết quốc tế. 

3.3.3.2. Nguyên nhân thuộc về địa phương 
Một là, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của quản lý nhà nước đối với 

phát triển thương mại tư nhân còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, dàn trải giữa nhiều lĩnh 
vực khác nhau. 

Hai là, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp thương mại tư nhân, 
các hộ kinh doanh còn hạn chế. 

Ba là, các hiệp hội ngành hàng chưa phát huy tốt vai trò đối với sự phát triển của 
các doanh nghiệp thương mại tư nhân. 

Bốn là, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về thương mại còn hạn chế, yếu kém. 

CHƯƠNG  4 
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI 

VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ THỜI GIAN TỚI 

4.1 Bối cảnh và phương hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với phát 
triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở tỉnh Phú Thọ 

4.1.1 Bối cảnh và xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương 
mại ở tỉnh Phú Thọ 

4.1.1.1 Bối cảnh 
Thời gian tới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp túc được đẩy mạnh: Kinh 

tế thế giới và trong nước đang trên đà phục hồi, nhiều hiệp định kinh tế thế hệ mới 
được ký kết tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư gia tăng 
xuất khẩu các mặt hàng lợi thế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh Phú 
Thọ được bổ sung vào Vùng Thủ Đô nên có nhiều điều kiện, cơ hội mới để tăng 
cường hợp tác, liên kết phát triển. 

Tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn “dân số vàng” tạo nguồn nhân lực dồi 
rào, các giá trị lịch sử văn hóa vùng đất tổ được tôn vinh, phát huy góp phần quảng bá 
tạo sự lan tỏa, tạo ra nhân tố thuận lợi và những thời cơ cơ mới cho phát triển kinh tế 
xã hội tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì còn không ít khó khăn, thách thức. 

4.1.1.2. Xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ 
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Một là,  kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại sẽ tiếp tục phát triển cả số 

lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước hình thành các công ty thương mại 

tư nhân, tập đoàn thương mại tư nhân lớn, có thương hiệu trên thị trường. 

Hai là, doanh nghiệp thương mại tư nhân sẽ tăng cường liên doanh liên kết để 

nâng cao năng lực kinh doanh. 

Ba là, số lượng hộ kinh doanh cá thể sẽ chuyển sang hình thức hoạt động doanh 

nghiệp nhiều hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

Bốn là, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại sẽ phát triển rộng khắp trên địa 

bàn tỉnh,  doanh nghiệp thương mại tư nhân sẽ không hoạt động ở địa bàn hẹp mà có xu 

hướng mở rộng thị trường. 

Năm là, thương mại điện tử sẽ được các doanh nghiệp thương mại tư nhân quan 

tâm áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Sáu là, nhận thức về môi trường cạnh tranh, trình độ tổ chức, quản lý của các chủ 

doanh nghiệp thương mại tư nhân sẽ được nâng lên. 

Bảy là, thương mại tư nhân sẽ là hình thức thương mại phổ biến trong tương lai 

và sẽ chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ xã hội của tỉnh. 

4.1.2 Quan điểm và định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 
thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 

4.1.2.1 Quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Phát triển kinh tế tư nhân và phát triển thương mại, quan điểm phát triển kinh 
tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ  

- Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở Phú Thọ phải đặt 
trong chiến lược phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. 

- Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở Phú Thọ phải đặt trong 
môi trường cạnh tranh lành mạnh 

- Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở Phú Thọ với quy mô và 
phân bố hợp lý trên các địa bàn 

4.1.2.2 Định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 

- Điṇh hướng chung: 
 + Phát triển thương mại tư nhân của tỉnh Phú Thọ đồng bộ, phù hợp với những 

mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của 
tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Phát huy thế mạnh của tỉnh Phú Thọ để phát triển thương mại, phát triển 
thương mại tư nhân của tỉnh phải nhanh và bền vững, phát triển hợp lý giữa chiều 
rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô thương mại, vừa chú trọng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính bền vững của hoạt động thương mại tư nhân.  
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+ Kết hợp hài hòa giữa phát triển thương mại nội địa và quốc tế, giữa thị 
trường thành thị và nông thôn, giữa thương mại truyền thống và hiện đại  

+ Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh 
theo hướng từng bước chuyển các hộ kinh doanh cá thể có quy mô lớn trở thành doanh 
nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ trở thành các doanh nghiệp có quy mô lớn 
và vừa, liên kết giữa các doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
để xây dựng một số doanh nghiệp có quy mô, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công 
nghệ thông tin vào quản lý và kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát 
triển hài hòa, đồng bộ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật.  

- Định hướng xuất khẩu:  
Tập trung phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có thế mạnh của Tỉnh như: Chè, 

giấy, vật liệu xây dựng, sản phẩm may, các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ …  
Nâng cao năng lực hoạt động xuất khẩu đối với kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tư 

nhân ngày phải chiếm tỷ trọng cao trong tổng kinh ngạch xuất khẩu của tỉnh.   
- Định hướng nhập khẩu  
Khu vực kinh tế tư nhân phải tham gia sâu rộng trong lĩnh vực nhập khẩu, góp 

phần quan trọng phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh. .  
- Định hướng về thương mại tư nhân ở nội địa 
* Khu vực đô thị:  
* Khu vực nông thôn:  
- Định hướng quy hoạch kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm 
Phát triển trung tâm thương mại, sàn giao dịch, trung tâm đấu giá, trung tâm 

hội chợ triển lãm ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và một số huyện trọng điểm, 
phát triển mạng lưới chợ đầu mối.  

- Về mục tiêu phát triển thương mại  
Trong các mục tiêu cụ thể trên, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại phải 

chiếm tỷ trọng lớn, nhất là trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã 
hội; tỷ trọng bán lẻ hiện đại.  

4.1.3 Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư 
nhân trong lĩnh vực thương mại ở Phú Thọ 

Thứ nhất, thừa nhận và bảo hộ sở hữu tư nhân và các quyền về tài sản 
 Thứ hai, gắn hoạt động của thương mại tư nhân với bảo vệ môi trường sinh thái, 
mục đích nhằm kiểm soát và hạn chế việc gây ô nhiễm, độc hại tới môi trường sinh thái. 
Có biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

Thứ ba, nội dung quản lý Nhà nước về thương mại phải đảm bảo tính công khai, 
minh bạch và ổn định. Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách thương mại, một số 
yếu tố trong tương lai chưa thể dự báo được của nhiều chính sách, cơ chế phải được rà 
soát, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn.  
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Bốn là, tiếp tục giảm thiểu thủ tục hành chính phiền hà theo hướng hỗ trợ và 
phục vụ thương nhân, QLNN bằng pháp luật và theo quy luật của thị trường. 

Năm là, nâng cao hiệu lực và năng lực của bộ máy QLNN từ Trung ương đến 
địa phương.  

Sáu là, tập trung quản lý nhà nước thông qua hỗ trợ các dịch vụ công, đặc biệt là 
các dịch vụ mà WTO cho phép các quốc gia thực hiện trong cạnh tranh quốc tế.  

4.2 Một số giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế 
tư nhân trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến 
năm 2020 

4.2.1 Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch 

-  Về chính sách 
Thứ nhất, tỉnh cần đổi mới chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu và phát 

triển thương mại nội địa.  
Thứ hai, tỉnh cần rà soát các cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với cam kết quốc tế và yêu cầu 
của hội nhập.  
         Thứ ba, xây dựng đồng bộ các chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở thương mại 
tư nhân, tập hợp các quy định, các chính sách này một cách có hệ thống, thuận tiện 
cho việc quản lý của các cơ quan Nhà nước và cho họat động của các doanh nghiệp 
thương mại tư nhân.  

- Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại 
Xây dựng và hoàn thiện cliến lược tổng thể phát triển thương mại của tỉnh 

trong từng giai đoạn, trong đó có các chiến lược về xuất nhập khẩu, chiến lược 
phát triển thị trường nội địa, chiến lược phát triển các mặt hàng….  

Nâng cao chất lượng công tác lập qui hoạch, kế hoạch đối với sự phát triển 
thương mại trên địa bàn tỉnh.  

4.2.2 Nâng cao hiệu lực và hiệu quả thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
Một là, tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng 

doanh nghiệp, người dân về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại. 
Thực hiện công khai, minh bạch các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
thương mại.  

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành chức năng trong thực 
thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại.  

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra thương 
mại nhằm nâng cao chất lượng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức 
trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh, kiểm 

tra, giám sát thực thi chiến lược, quy hoạch và kế hoạch.  
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Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm chiến 

lược, quy hoạch ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và kiên 
quyết xử lý dứt điểm các vi phạm chiến lược, quy hoạch. 

Năm là, nâng cao trách nhiệm giám sát của cộng đồng và các tổ chức đoàn thể 

trong việc thực thi các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại.  

  4.2.3 Thực hiện đột phá chiến lược ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu và phát 
triển các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cho khu vực kinh tế tư nhân 

- Cần quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt 
động xuất khẩu. 

- Giảm thiểu tệ nạn quan liêu giấy tờ, giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước đối với 
hoạt động xuất khẩu nói riêng và các hoạt động kinh tế xã hội nói chung. 
        - Xuất khẩu tại chỗ cũng là nội dung mà Phú Thọ cần quan tâm.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia 
bảo hiểm tín dụng xuất khẩu để bảo hiểm rủi ro trong quá trình xuất khẩu… 

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 

và đẩy nhanh xã hội hóa dịch vụ Logistics.  

4.2.4 Đổi mới công tác quản lý hành chính Nhà nước đối với hoạt động 
thương mại  

Trước hết, tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản qui 
phạm pháp luật hiện hành đối với hàng hoá, thương nhân hoạt động kinh doanh trên 
thị trường nội địa để từng bước điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi, hoàn thiện thể chế 
quản lý và tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, bám sát và phù hợp với thực tế lưu 
thông hàng hoá.  

Hai là, tiếp tục phối hợp với Trung ương và các ngành liên quan hoàn thiện 
hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách điều chỉnh hoạt động xúc tiến thương mại.  

Thứ ba, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ về khoa học - công nghệ, đặc biệt là 
thương mại điện tử và chính phủ điện tử vào quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà 
nước đối với kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại nói riêng. 

Thứ tư, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, giảm thủ 
tục và thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh, triển khai cấp phép ĐKKD qua mạng 
Internet.  

Thứ năm, các sở, ban, ngành; UBND các Huyện, thành, thị trong tỉnh căn cứ 
vào chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện quản 

lý Nhà nước đối với các thành phần kinh tế (khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài), giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát theo từng chuyên 
ngành cụ thể phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước  
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Thứ sáu, phân định rõ ràng chức năng quản lý Nhà nước của các cơ quan công 
quyền đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại để tránh sự chồng 
chéo và buông lỏng quản lý như hiện nay. 

Thứ bảy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình tổng thể cải cách thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực. 

Tám là, tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức 
trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. Thực hiện tốt việc 
công khai, minh bạch thông tin cho các doanh nghiệp. 
           Ngoài ra, Tỉnh cần thành lâp̣ các hội như hội siêu thị, hội thủ công mỹ nghệ, 
hội bán lẻ, hội bán buôn…  

4.2.5 Đổi mới công tác xúc tiến thương mại, dự báo và cung cấp thông tin 
thị trường cho thương mại tư nhân. 

- Cần tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp của 
Phú Thọ  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, 
khảo sát tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước  
          - Kết hợp chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh với chương trình xúc 
tiến thương mại Quốc gia 
           - Xây dựng cơ sở hạ tầng xúc tiến thương mại Phú Thọ  

- Xây dựng quan hệ đối tác chính thức giữa các cơ quan quản lý Phú Thọ và 
các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, doanh nghiệp có điều kiện 
tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược và chính sách xuất khẩu cũng như xây 
dựng các chương trình xúc tiến xuất khẩu hiệu quả. 

- Cần hình thành Quỹ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp của tỉnh nói chung 
và DNTM tư nhân nói riêng. 

- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế nhằm thu hút vốn đầu tư, tìm 
kiếm thị trường mới cho DN.  

- Tỉnh cần thành lập một tổ chức xúc tiến thương mại phù hợp, tập trung và đủ 
tiềm lưc̣ để chuyên làm công tác xúc tiến thương mại… 

Bên cạnh đẩy mạnh công tác XTTM cần tăng cường công tác dự báo, cung cấp 
thông tin thị trường.  

Một là, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành công thương Phú Thọ trong 

thời gian tới cần phải có một bộ phận có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, nhân lực và cơ sở 
vật chất đảm bảo cho công tác thu thập và xử lý thông tin thương mại. 

          Hai là, xây dựng một hệ thống thông tin thông suốt, nhanh nhạy và có tính liên 
kết để phản ánh kịp thời diễn biến tình hình của cung - cầu  

         Ba là, nâng cao chất lượng của công tác đánh giá và dự báo tình hình hoạt 
động thương mại.  
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         Bốn là, đầu tư hệ thống thu thập trao đổi thông tin hai chiều giữa các cấp quản lý 
nhà nước về thương mại của Phú Thọ  

Năm là, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường nước ngoài cung cấp các 
thông tin thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp 

4.2.6 Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường   
Để công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh thương 

mại trên thị trường có hiệu quả cần có sự phối hợp kiểm tra, giám sát của các cơ quan 
chức năng như: Hải quan, Cơ quan thuế, Công an, Chi cục quản lý thị trường và các 
ngành chức năng khác trong tỉnh. 

 Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên 
truyền giáo dục pháp luật phòng ngừa vi phạm của thương maị tư nhân.  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các siêu thị, trung tâm 
thương mại trên địa bàn, chấn chỉnh các siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện các 
quy định của các ngành chức năng.  

Tỉnh cần phối kết hợp với các cơ quan của Chính phủ sử dụng các chính 
sách cung cầu, các chính sách kinh tế vĩ mô trong từng giai đoạn phát triển cho 
hiệu quả nhất.  

Nâng cao khả năng phối kết hợp trong quản lý nhà nước cũng như không 
ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh  

4.2.7. Các giải pháp khác 
- Thay đổi tư duy và nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 

thương mại. 
- Tăng cường phát huy mối liên kết giữa các vùng kinh tế.  

- Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại.          
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh 
cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.  

4.3 Mội số kiến nghị 
4.3.1 Đối với Nhà nước 
Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần 

kinh tế, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường thực sự bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế trong vay vốn, giải quyết mặt bằng sản xuất, tiếp cận lao động, 
công nghệ và các nguồn lực khác của đất nước.  

4.3.2 Đối với Bộ Công thương 
Bộ Công Thương cần rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách về xuất nhập khẩu và 

thương mại dịch vụ phù hợp với các định chế của Tổ chức thương mại thế giới WTO và 
các hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia.  Hỗ trợ Phú Thọ trong xây 
dựng, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại, hỗ trợ Phú Thọ trong 
các hoạt động xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu. 
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KẾT LUẬN 
Nghiên cứu giải pháp hoàn thiêṇ quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân 

trong lıñh vưc̣ thương maị luôn là vấn đề mới, cấp thiết và quan troṇg, nhất là trong 
điều kiêṇ Viêṭ Nam phát triển nền kinh tế thi ̣trường điṇh hướng XHCN và hôị nhâp̣ 
kinh tế quốc tế.         

Từ khi đổi mới đến nay, kinh tế tư nhân nói chung và kinh tế tư nhân trong lıñh 
vưc̣ thương maị nói riêng trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣ngày càng thể hiêṇ vi ̣ trı́, vai trò 
quan troṇg trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xa ̃hôị của tı̉nh. Công tác quản lý nhà 
nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh cũng đa ̃ có 
những đổi mới nhất điṇh, ngày càng đáp ứng hơn với yêu cầu phát triển, song cũng còn 
không ı́t những haṇ chế, yếu kém. 

Do vậy, việc nghiên cứu đề tài này đặt ra nhiệm vụ là nghiên cứu một cách có hệ 
thống từ cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, từ thực tiễn quản lý nhà nước 
đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho,̣ qua đó đề 
xuất các phương hướng và giải pháp có tính khoa học và tính khả thi.  

Kết quả đạt được của đề tài: 
1. Luận án đã tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến 

quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị. Luận án đã làm rõ 
được các khái niệm liên quan, vai trò, tı́nh tất yếu, nội dung của quản lý nhà nước đối 
với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị, các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà 
nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị. Đây là những cơ sở khoa học 
quan trọng góp phần làm căn cứ để tiếp tục nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quản lý 
nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣
thời gian tới.  

2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong 
lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho;̣ Khái quát sư ̣phát triển của kinh tế tư 
nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣từ năm 2010 đến nay; Đánh 
giá thưc̣ traṇg quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên 
điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣theo các nôị dung; Tı̀m ra những thành công, haṇ chế và nguyên 
nhân của những haṇ chế trong đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế tư 
nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ bàn tı̉nh Phú Tho ̣thời gian qua. 

3. Đưa ra phương hướng và hệ thống giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối 
với phát triển kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị thời gian tới. Hệ thống giải 
pháp kiến nghị trong thời gian tới để quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong 
lıñh vưc̣ thương maị tốt hơn cần thực hiện tốt các giải pháp: (1) Tiếp tục đổi mới 
công tác xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, (2) Nâng cao hiệu 
lực và hiệu quả thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, (3) Thực hiện đột phá chiến 
lược ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cho khu 
vực kinh tế tư nhân, (4) Đổi mới công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt 
động thương mại, (5) Đổi mới công tác xúc tiến thương mại, dự báo và cung cấp 
thông tin thị trường cho thương mại tư nhân, (6) Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, 
kiểm soát. Ngoài ra luận án cũng đã đề xuất một số kiến nghị với Trung ương, với Bộ 
Công Thương và với tỉnh Phú Thọ.  

Để quản lý Nhà nước đối với kinh tế tư nhân trong lıñh vưc̣ thương maị trên điạ 
bàn tı̉nh Phú Tho ̣ thưc̣ sư ̣ có hiêụ lưc̣, hiêụ quả thı̀ các giải pháp, kiến nghị trên phải 
đươc̣ thưc̣ hiện môṭ cách đồng bô.̣ 


